
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 

 
W związku z udziałem w procedurze rekrutacji Pana/Pani dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy w 
Zamościu (dalej Przedszkole) informujemy, iż: 
 
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy z siedzibą 

w Zamościu, ul Kamienna 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: email: biuro@ethna.pl tel. 664 
085 957  

2) Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, dalej zwanego RODO) oraz ustawa 
Prawo oświatowe. 

3) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji dziecka/dzieci do Przedszkola.  
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola; 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola.  
5) Ma Pan/Pani prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator 
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,  
c) żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane,  
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość 

przekazanych danych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości danych) lub dochodzenia roszczeń,  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,  
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.,  

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem),  

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

7) Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
8) Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 
9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w procesie 
rekrutacji do Przedszkola Miejskiego. 
 
 
 
Zamość, …..…………………… 

 
 
 
……………..…………………………………………… 

DATA 
 
CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 


